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CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 027/2022 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODALIDADE DE SELEÇÃO: CONVITE DIRETO 

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: ORDEM DE SERVIÇO / PRODUTO 

 

 

SELEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE COMUNICAÇÃO POPULAR, COM 

ÊNFASE EM REGISTRO DE IMAGENS 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Projeto Sinergia para prevenção e mediação de conflitos urbanos no Brasil, parte do 

Contrato nº zivik.KP-060/21, firmado entre o Instituto Rede Jubileu Sul Brasil e o e o Instituto 

de Relações Exteriores – IFA. 

 

II – CONTEXTO DA CONTRATAÇÃO 

 

Como parte de sua missão, o Instituto executa suas ações em parceria com agências de 

cooperação nacionais e internacionais. Para fins desta contratação, as atividades a serem 

executadas integram os seguintes projetos: 

- Projeto Sinergia para prevenção e mediação de conflitos urbanos no Brasil, parte do 

Contrato nº zivik.KP-034/22, firmado entre o Instituto Rede Jubileu Sul Brasil e o Instituto de 

Relações Exteriores da Alemanha – IFA. 

- Projeto Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur / Américas en el logro del desarrollo y de 

la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños, parte do Contrato Nº CSO-

LA/2018/401-451, firmado entre o Instituto Rede Jubileu Sul Brasil e a União Europeia. 

- Projeto Protagonismo de la sociedad civil en las políticas macroeconómicas, parte do 

Contrato Nº HUM/2019/413-870, firmado entre o Instituto Rede Jubileu Sul Brasil e a União 

Europeia. 

- Projeto Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais, parte do Contrato Nº BRA605, 

firmado entre o Instituto Rede Jubileu Sul Brasil e a Agência Católica para o Desenvolvimento 

Internacional da Inglaterra e País de Gales – CAFOD. 
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- Projeto Coletiva de Mulheres - Resistência e Defesa de direitos, 

parte do Contrato Nº 212.000-D21/00203 VT firmado entre o Instituto 

Rede Jubileu Sul Brasil e o Movimento de Crianças Católicas 

da Áustria – DKA Áustria. 

O projeto terá abrangência nacional, com foco nos territórios dos municípios do Rio de 

Janeiro/RJ, Manaus/AM, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS, Belo Horizonte/MG e Salvador/BA. 

 

III – OBJETO 

O objeto deste termo de referência é contratação de Comunicadora Popular nos 

municípios do Rio de Janeiro/RJ, Manaus/AM, Fortaleza/CE, Porto Alegre/RS, Belo 

Horizonte/MG e Salvador/BA, a serem executados no âmbito dos diversos projetos 

executados pelo Instituto Rede Jubileu Sul Brasil. 

 

IV – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A função de Comunicadora Popular é prestar serviços especializados para apoiar no 

registro de imagens das atividades e produção de conteúdo para a divulgação das atividades 

realizadas nos territórios.  

Espera-se que esse apoio técnico especializado contribua para uma execução eficiente 

e econômica das ações territoriais dos vários projetos, mediante uma ação articulada com as 

organizações parceiras, as comunidades acompanhadas e a equipe técnica dos projetos. 

Dessa forma, esse serviço favorecerá o alcance das mudanças pretendidas pela Rede Jubileu 

Sul Brasil.  

São requisitos desejáveis à função de Comunicadora Popular: 

 Desejável formação em nível superior na área de comunicação social e áreas afins 

concluída ou em andamento.  

 Experiência em registros fotográficos profissionais; 

 Mulher, preferencialmente negra; 

 Experiência de trabalho com movimentos sociais e articulações em redes; 

 Sensibilidade e capacidade de adaptação cultural, religiosa, étnico-racial, geracional, 

de gênero e de nacionalidade;  

 Habilidade para trabalhar em equipe; 

 Disponibilidade de câmera fotográfica profissional (DSLRs/Full HD) com lente padrão 

18-55mm, ou similar.  
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 Serão contratadas 06 (seis) profissionais, a serem indicadas 

pelas organizações parceiras, uma (01) em cada território/cidade onde 

as ações estão sendo executados pelos diversos projetos executados 

da Rede Jubileu Sul Brasil e cada um(a) seguirá a dinâmica de um estado prioritário para a 

articulação das ações territoriais. 

 

V – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À CONTRATAÇÃO 

 As atividades a serem executadas pela comunicadora popular com foco em serviços 

fotográficos são as seguintes: 

 Registros fotográficos das ações nos territórios com qualidade técnica para impressão 

e divulgação em redes sociais. 

 Gravação de vídeos depoimentos, vídeos gerais das atividades para registros de 

evidências e produção de conteúdo para divulgação nas redes sociais. 

 Contribuição para produção de conteúdo sobre as atividades da ação nos territórios.  

 Contribuição para divulgação de iniciativas da ação nas redes sociais da Rede Jubileu 

Sul Brasil a partir de alinhamento com a coordenação de comunicação da Rede Jubileu 

Sul Brasil. 

 Contribuição para produção de documentário de média duração, vídeos curtos e 

podcasts em articulação com a coordenação de comunicação da Rede Jubileu Sul 

Brasil. 

 Acompanhamento das reuniões territoriais para formação dos núcleos de 

comunicação popular. 

 Participação na articulação e condução de oficinas de comunicação popular e mídias 

digitais com o objetivo de organizar núcleos de comunicação popular. 

 Participação das reuniões periódicas do Grupo de Trabalho Comunicação, da Rede 

Jubileu Sul Brasil. 

 Tratamento e envio das imagens para a coordenação de comunicação da Rede 

Jubileu Sul Brasil via drive ou outra ferramenta de envio de conteúdo. 

 Coleta e envio da autorização do uso de imagem das pessoas fotografadas ou filmadas 

individualmente.  

 

VI – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À CONTRATAÇÃO 

Os produtos esperados da comunicadora popular, com ênfase em registro de imagens, 

são os seguintes: 

 

Descrição dos produtos: 
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 Registros fotográficos de todas as comunidades/ocupações 

onde acontecerão ações. As datas das atividades serão 

organizadas pela articuladora local.  

Seguir as seguintes especificações: 

Planos fotográficos:  

 Plano médio 

 Close (rosto) 

 Plano detalhe 

 Plano geral 

 No mínimo 2 vídeos de aproximadamente 1 minuto e 30 segundos em todas as 

coberturas; 

 No mínimo 6 tomadas em vídeo de aproximadamente 2 minutos que apresentem a 

situação da comunidade/ocupação, com imagens das moradias, ruas, espaços etc.  

 Pacote de, no mínimo, 15 fotografias, tratadas, de cada atividade. 

 Relatórios de participação em reuniões periódicas com a equipe local da Ação 

Mulheres. 

 Relatórios de participação em reuniões periódicas com coordenação de comunicação 

da Rede Jubileu Sul Brasil.  

 Relatórios de participação na organização e realização das oficinas de comunicação 

popular e mídias digitais territoriais a partir da realidade local. 

 Relatórios de participação no núcleo de comunicação popular territorial. 

 

VII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A CONTRATADA apresentará, para apreciação e aprovação da CONTRATANTE, em até 

10 (dez) dias corridos a partir da assinatura do Contrato, um plano de trabalho com a 

discriminação das atividades, dos produtos, dos prazos e dos critérios de satisfação.  

O Contrato será acompanhado pela Secretaria Executiva da Rede Jubileu Sul Brasil, com 

avaliação mensal, a partir dos relatórios de atividades executadas. A Secretaria Executiva 

emitirá parecer substanciado acerca do atendimento aos requisitos por cada produto. Em caso 

de não aprovação do produto, caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, 

promover os ajustes solicitados e submeter novamente o produto à apreciação e aprovação. 

 

VIII – VALOR DA CONTRATAÇÃO 
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O valor da diária de trabalho é de R$ 270,00 (duzentos e setenta 

reais), na modalidade de Pessoa Jurídica, em uma média de 8 (oito) 

horas por diária a serem distribuídas conforme a realização das 

atividades que necessitem de serviços de comunicação popular e registro de imagens. A 

estimativa de trabalho é de 15 diárias para cada território/cidade para o período de agosto a 

dezembro de 2022. 

 

IX – FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento pelos serviços será realizado por parcelas mensais mediante a aprovação 

dos relatórios das atividades realizadas pela contratada, com a confirmação das diárias 

utilizadas em cada período. 

§ 1º - O pagamento será feito, exclusivamente, por meio de transferência bancária à conta 

corrente da CONTRATADA. 

§ 2º - A CONTRATANTE reserva-se ao direito de efetuar deduções nas parcelas 

referentes aos tributos que incidirem sobre a fatura emitida pela CONTRATADA. 

 

X – LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

A CONTRATADA realizará as atividades em suas próprias instalações, exceto para as 

atividades realizadas pela CONTRATANTE em suas dependências ou nas de terceiros que 

demandarem presença da consultoria, a exemplo de reuniões e oficinas. 

 

 

São Paulo, 29 de julho de 2022. 

 

 

Equipe da Secretaria Executiva  

Instituto Rede Jubileu Sul Brasil 
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